
 

 

A háziorvosi kollegiális vezetői tanács országos oltási munkacsoport által elfogadott javaslata az 

Oltási Terv lakossági prioritási csoportjainak (59 év felettiek és 18-59 év közötti korosztály) 

vakcinációja során figyelembe veendő preferencia szempontjairól 

(Ettől saját orvosi belátása, kockázatértékelése alapján eltérhet) 

 

Általános szempont: 

Az idősebb életkor általános veszélyeztető állapot, ezért elsődleges szempont, hogy az adott 

preferenciacsoportokon belül az idősebbek legyenek először beoltva (65 év felettiek) 

 

1. preferencia csoportba tartozó regisztrált oltandók 

 65 év felettiek 

 várandósok a 2. trimesztertől 

 az onkológiai aktív kezelések, immunszupresszív kezelés megkezdése előtt álló, 

transzplantációs listán levő páciensek 

2. preferencia csoportba tartozó regisztrált oltandók (klinikailag extrém módon veszélyeztetett 

populáció életkortól függetlenül) 

Az alábbi, klinikailag rendkívül veszélyeztetettnek minősített embereknél nagyon magas a koronavírus 

okozta súlyos betegség kockázata, így vakcinálásuk 2. prioritási szinten kezelendő 

 extrém obezitás (BMI>40 kg/m2) 

 diabétesz mellitus 

 súlyos krónikus szívelégtelenség (NYHA III-IV stádium, otthoni oxigén terápia igény) 

 súlyos légzőszervi betegségek: 

o asthma bronchiale: intermittáló vagy folyamatos szisztémás szteroid igény, ismételt 

kórházi kezelést igénylő esetek, otthoni oxigénterápia 

o súlyos-nagyon súlyos COPD: FEV1< 50%, ismételt kórházi kezelést igénylő esetek, 

otthoni oxigénterápia szükségessége 

o oxigénterápiát igénylő krónikus légzőszervi betegségek (pl.: pulmonalis fibrózis, 

pulmonalis hypertenzió) 

 stroke-on, TIA-n átesett betegek  

 dializált vagy krónikus vesebetegségben szenvedő felnőttek (5. stádium) 

 szervátültetett betegek 

 aktív onkológiai kezelés alatt álló páciensek 

o (bazalióma, in situ méhnyakrák obszervációs időszakát kivéve) 



 

 

o kemoterápia, sugárterápia megkezdése előtt és/vagy a terápiás ciklus befejezése 

után (normális fehérvérsejtszám esetén), hormonterápia, biológiai kezelés esetei 

 a vér vagy a csontvelő rákos betegségeinek aktív kezelési fázisa (például leukémia, limfóma 

vagy mielóma) 

 immunterápiában részesülő betegek 

 olyan betegek, akiknél csontvelő- vagy őssejt-átültetés történt az elmúlt 6 hónapban!!!, vagy 

akik még emiatt mindig immunszuppresszív gyógyszereket szednek 

 cisztás fibrózis 

 ritka betegségben szenvedők, amelyek jelentősen növelik a fertőzések kockázatát (például 

súlyos kombinált immunhiány (SCID), homozigóta sarlósejtes betegség) 

 a lép problémái, például splenectomia 

 Down-szindrómás felnőttek 

 

3. preferencia csoportba tartozó regisztrált oltandók 

Fészekimmunitás kialakítása céljából az alábbi, egy háztartásban élő személyek immunizálása 3. 

prioritási szinten kezelendő 

 aktív onkológiai kezelés előtt állókkal egy háztartásban élők 

 immunszuppresszív, biológiai kezelés bevezetése előtt álló személyekkel egy 

háztartásban élők 

 szervtranszplantáció előtt álló személyekkel egy háztartásban élők 

 

4. preferencia csoportba tartozó regisztrált oltandók 

Az alábbi rizikócsoportokba tartozó, 18 év feletti személyeknél a COVID immunizáció 4. prioritási 

szinten kezelendő 

Idült légzőszervi betegségek Asthma 
COPD 
bronchiectázia, interstitialis tüdőfibrózis 

Szív-érrendszeri betegségek Jelenleg is fennálló, szövődményes congenitális 
szívbetegségek 
Rendszeres kardiológiai kontrollt igénylő 
krónikus szívelégtelenség  
Rendszeres kardiológiai kontroll igénylő ISZB 
Pitvarfibrilláció 
Gyógyszeresen és/vagy intervencióval kezelt 
ASO 
Thromboembóliás kórelőzmény 



 

 

Idült vesebetegségek Krónikus veseelégtelenség 3. stádiumtól 
(GFR<60), nefrózis szindróma, 
vesetranszplantáció, dializált beteg 

Idült májbetegségek Krónikus májgyulladás miatt gondozott beteg, 
Cirrhosis hepatis, PBC, sclerotizáló cholangitis 
Nem alkoholos zsírmáj miatt gondozott beteg 

Ideggyógyászat A légzést érintő motoneuron-betegségek 
Parkinson szindróma 
Sclerosis multiplex 
Súlyos demencia 
Az idegrendszer és az izmok veleszületett és 
degeneratív betegségei 

Súlyos pszichiátriai betegségek Schizophrenia, bipoláris állapot 

Immunológiai kórképek RA, SLE, Sjögren, Systémás sclerosis, 
Dermatomyositis-polymyositis szindrómák, 
Kevert kötőszöveti betegség 

 

Budapest, 2021. március 30. 
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